
Incompany training 

EFFECTIEVE INTERVENTIES 

De kwaliteit van de raad van toezicht/raad van commissarissen wordt niet alleen bepaald door 

de aanwezige inhoudelijke kennis en het strategisch inzicht, maar ook door de vaardigheid om 

op tijd en gepast te handelen. Het gaat om vragen als “Hoe voorkom je dat je achter de feiten 

aanloopt?” Wanneer vraag je verder door en in welke toon? Wanneer schakel je over op een 

volgende trede op de interventieladder? En hoe houd je de relatie met de bestuurder open? Het 

bepalen van de passende interventie op het juiste moment is vaak lastig, zeker als daartoe 

afstemming binnen de raad nodig is.  

Governance Support biedt een incompany training EFFECTIEVE INTERVENTIES aan.  

We kunnen bijdragen aan het verhogen van de sensitiviteit voor het passend interveniëren en 

aan het verbreden van het interventierepertoire van toezichthouders. De incompany opzet kan 

tevens het inzicht in het samenspel binnen uw raad verdiepen.  

We werken met een casus, die we modeleren om optimaal aan te sluiten bij uw situatie en 

vragen. Hiertoe hebben we vooraf een intakegesprek met u. 

 

Doel Verhogen van sensitiviteit voor het passend interveniëren 

 Verbreden van het interventierepertoire 

 Verdiepen van het inzicht in het samenspel binnen uw RvT/RvC 

  

Opzet  In een dagdeel of avond wordt een casus behandeld, die op maat  wordt 

 gesneden voor uw sector, uw organisatie en uw vragen.  

 De casus bestaat uit een aantal scenes; in elke scene wordt besproken hoe u 

  zou handelen en wordt gereflecteerd op leer- en aandachtspunten. 

 Afhankelijk van uw wensen kunnen aspecten eruit gelicht worden, zoals 

 board dynamics, het omgaan met stakeholders of de media. In een 

 intakegesprek bespreken we de context waarin uw raad functioneert en uw 

 wensen. Hierop stemmen we onze aanpak af.  

  

Begeleider  Hildegard Pelzer, managing partner Governance Support of  

  Peter van Lieshout, voorzitter raden van toezicht, voormalig lid WRR 

 

Kosten  € 2.300 tot € 3.200 excl. btw, afhankelijk van individuele wensen.  

   

PE-punten  3 tot 5, afhankelijk van de opzet (relevant voor woningcorporaties) 

 

  

Wilt u meer weten? We lichten graag het een en ander toe.  

U kunt contact opnemen met Peter van Lieshout of Hildegard Pelzer via ons secretariaat:   

030 2328760 of office.gs@governancesupport.com   

Wilt u onze site bezoeken: www.governancesupport.com 
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